
 

 

Caro Cliente, Seu animal está sendo hospedado pelo Hotel e Escola ESTÂNCIA PET, e para tal 

queremos dar o melhor atendimento a você e a melhor estadia ao seu companheiro. Para que 

isto aconteça temos regras que devem ser cumpridas tanto por nossos funcionários quanto 

por você proprietário. 1 - O Horário para receber seu animal é de segunda-feira a sexta das 11 

as 17 hs 2 – Seu animal deve estar vacinado contra as principais doenças V8 ou V10 mais raiva 

mais bortedella, ou gato tríplice, quíntupla felina raiva. 3- No caso de período de vacinação, 

não nos responsabilizamos por qualquer doença infecto – contagiosa que possa se manifestar 

durante ou após o período de hospedagem 4- Os animais terão área para tomar sol e fazer 

exercícios, sendo que eles serão soltos nessa área 4 vezes ao dia por um período de uma hora 

sempre em caráter individual 5 – Os alojamentos são lavados e desinfetados pelo menos três 

vezes ao dia 6- Qualquer doença previa ( não contagiosa ) assim como insuficiência cardíaca, 

insuficiência renal, epilepsia, deve ser comunicada a nós e anota em sua ficha de admissão e se 

houver medicação a ser administrada deverá ser fornecida pelo proprietário ou, será acrescida 

na conta no final da hospedagem. 7 – Não nos responsabilizamos por qualquer dano que o 

animal cause a si mesmo, tais como quebra ou arrancamento de unhas ao arranhar as grades 

ou paredes, escoriações pelo mesmo motivo, da mesma maneira não nos responsabilizamos 

por acontecimentos, impossíveis de serem previstos, como infarto, derrames, etc. 8- Nós 

poderemos fazer qualquer tratamento, que seja necessário a preservação do animal até que 

consigamos entrar em contato com os proprietários. Os tratamentos serão pagos pelo 

proprietário. 9 – O estabelecimento se reserva ao direito de não aceitar animais que não se 

julgue capaz de ser cuidado adequadamente. 10 – O pagamento deverá ser efetuado da 

seguinte forma: 50% na retirada do animal e 50% na entrega do mesmo. Dados do Proprietário 

Nome:_________________________________________________________________ 

R.G:___________________________________C.P.F.__________________________________

_______ 

End___________________________________________________nº.____Complemento_____

________ 

Bairro:__________________________________________________________CEP___________

______ Cidade_________________________________ Celular:DDD_______ 

N_________________________ 

Fixo:DDD:_________Nº__________________________________________________________

______ 

Profissão______________________________________________________________________

_______ 

email:________________________________________________________________________

________ Dados do Cão Nome do Cão:________________Sexo: ( )M ( )F 

Raça:_______________________Idade:____________ Possui algum problema de saúde Sim ( 

)Não ( ) 

Qual?________________________________________________________________________

________ 

_____________________________________________________________________________

________ Faz uso de algum medicamento Sim ( )Não ( ) 

Qual?________________________________________________________________________



 

 

________ 

_____________________________________________________________________________

________ Possui agressividade com: Cães ( ) Pessoas ( ) Não Possui agressividade ( ) Possui 

medo de Fogos: Sim ( ) Não ( ) Possui alguma alergia Sim ( ) Não ( ) De que? 

_____________________________________________________________________________

_______ Castrado: Sim ( ) Não ( ) Vacinação em dia Sim ( ) Não ( ) Apresentar carteira de 

vacinação No caso de fêmeas, a mesma encontra se no período de cio Sim ( ) Não ( ) Outros 

Dados Como chegou até nós? Internet ( ) Indicação ( ) De quem? 

__________________________________ _____________________________________ Outros 

( ) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ Qual serviço fornecido por nós irá utilizar: Hospedagem ( X ) Adestramento ( ) 

Hidroterapia ( ) Por qual período: de / / 201 até / / 201 totalizado _________ dias com o valor 

da diária de R$ ,00 somando o total de R$ ,00 mais R$ ,00 de taxa de transporte totalizando o 

valor de R$ ,00. Sendo que este valor devera ser pego 50% na retirada e 50% na entrega do 

animal. Endereço para retirada e entregado do animal no caso de utilização do nosso serviço 

de transporte é: 

Rua:_________________________________________________________________________

________ Numero:__________ Complemento:______________ CEP _____________ Nome da 

pessoa autorizada a entregar e receber:_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ OBS: Os clientes que utilizarem nosso serviço de transporte, devem apresentar o 

formulário acima devidamente preenchido e assinado, caso contrario o animal não poderá ser 

retirado por nós 


